
REGULAMIN XIII FESTIWALU WYSOKICH TEMPERATUR organizowanego  w dniach 26-27 czerwca 2021 r. 

przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu związany z przeciwdziałaniem 
COVID-19 

 

§ 1 Postanowienia Ogólne i Definicje 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestnictwa w XIII 
Festiwalu Wysokich Temperatur organizowanym  w dniach 26-27 czerwca 2021 r. (zwanych dalej 
„Festiwalem”) organizowanym przez Akademie Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu (zwany dalej „ASP” lub „Organizatorem”). 

2. Regulamin  wprowadza  się  w  celu  wdrożenia  wytycznych  dla  organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa COVID-19 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, 
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia oraz 
organizacji Festiwalu. 

3. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, którego zapisów 
Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. Uczestnikiem Festiwalu jest każda osoba fizyczna biorąca 
udział w Festiwalu lub znajdujące się na terenie Festiwalu (zwana dalej „Uczestnikiem”). 

4. Na terenie Festiwalu funkcjonuje monitoring rejestrujący i archiwizujący obraz w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa. Nagrania są przechowywane przez 14 dni celem ewentualnej weryfikacji ilości osób  
oraz zachowania dystansu i bezpieczeństwa. 

5. Dzieci do lat 13 uczestniczą w Festiwalu pod opieką dorosłych opiekunów. 

 

§ 2 Uczestnictwo w Festiwalu 

1. Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad porządkowych 
powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Festiwalu, a także do 
stosowania się do wytycznych osób odpowiadających za prawidłową organizację Festiwalu w imieniu 
ASP(zwanych dalej „Personelem ASP”). 

2. Personel ASP jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Festiwalu osobie, która nie 
przestrzega Regulaminu, jego zasad i wytycznych. 

3. W Festiwalu nie może brać udziału osoba z objawami zbieżnymi z Covid-19, przebywająca w izolacji 
lub kwarantannie. 

4. Każdy Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że według jego najlepszej 
wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym (zwane dalej: „Oświadczeniem”). Pełną treść Oświadczenia stanowi Załącznik nr 
1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren 
wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia COVID-19, 
mimo złożenia Oświadczenia. 

5. Wypełnienie danych kontaktowych w Oświadczeniu jest obligatoryjne dla każdego Uczestnika i służy 
jedynie uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku 
stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 w związku z udziałem w Festiwalu. 

6. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 w związku z udziałem w 
Festiwalu dane zawarte w Oświadczeniu zostaną przekazane przez ASP właściwym służbom 
sanitarnym lub porządkowym. 

7. Oświadczenie będzie przechowywane przez ASP przez 2 tygodnie od dnia zakończenia Festiwalu. 
8. W czasie trwania XIII Festiwalu Wysokich Temperatur na terenie Festiwalu realizowane będą filmy 

oraz zdjęcia w celach upowszechnienia informacji o Festiwalu oraz promocji i marketingu 
Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach 
promocyjnych i reklamowych w mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych, bez prawa 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


do wynagrodzenia z powyższego tytułu. Pełną treść Zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

9. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu Festiwalu uczestników niestosujących się do 
postanowień niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu ASP. 

§ 3 Zasady sanitarne 

1. Na terenie Festiwalu należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą 
maseczki, przy czym ten obowiązek dotyczy także Uczestników Festiwalu. Obowiązkiem Uczestnika 
festiwalu jest samodzielne  wyposażenie w maseczkę przed wejściem na teren Festiwalu.  

2. Na terenie Festiwalu, w tym także podczas wchodzenia na teren Festiwalu, wchodzenia na widownię, 
zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Festiwalu należy bezwzględnie przestrzegać 
regulacji porządkowych i wytycznych Personelu ASP oraz zachować dystans od innych osób wynoszący 
nie mniej niż 1,5 m. Wyłączeni z obowiązku zachowania dystansu są: rodzice z dziećmi wymagającymi 
opieki (do 13. roku życia), osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie oraz osoby wspólnie 
zamieszkujące lub gospodarujące. 

3. Przy wejściu na Festiwal obowiązywać będzie dezynfekcja dłoni. Na miejscu dostępne będą dozowniki 
z płynem dezynfekcyjnym. 

4. Spożywanie posiłków i napojów możliwe jest tylko w wyznaczonej strefie gastronomicznej. 
5. W wypadku wykrycia, że w Festiwalu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, Uczestnik 

wyraża zgodę, aby administrator danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe 
służbom sanitarnym lub porządkowym.  

 

§ 4 Zasady bezpieczeństwa 

1. Procedura wpuszczania Uczestników na teren Festiwalu we Wrocławiu rozpocznie się 15 minut przed 
planowanym rozpoczęciem Festiwalu. 

2. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc. 
3. Osoby zapisane na warsztaty na określoną godzinę, podchodzą do punktu info bez kolejki. Po 

sprawdzeniu na liście, uczestnik jest wpuszczany na teren festiwalu. Ze względu procedury dotyczące 
bezpieczeństwa, konieczne jest przyjście z odpowiednim wyprzedzeniem.  

4. Na terenie Festiwalu obowiązuje limit osób odwiedzających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
jest to 250 osób (które nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego bycie w pełni zaszczepionym 
przeciw Covid-19). Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Osoby w pełni 
zaszczepione, przy wejściu na teren Festiwalu, mogą okazać Certyfikat Szczepienia w postaci 
indywidualnego QR kodu lub zaświadczenie o szczepieniu oraz dokument potwierdzający tożsamość.  

5. W poszczególnych pracowniach, sali 410 (Konferencja) oraz w Galerii Neon, obowiązują limity osób 
odwiedzających uzależnione od powierzchni pomieszczenia.  

 

§ 5 Pozostałe zasady obowiązujące uczestników 

1. Uczestnikom Festiwalu zaleca się przybycie do ASP odpowiednio wcześnie, tak aby można było 
sprawnie zastosować wszystkie procedury wynikające z wytycznych Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego dotyczących organizacji imprez kulturalnych w okresie pandemii. 

2. Zasady uczestnictwa w Festiwalu lub przebywania na terenie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie. 

3. Wykonywanie profesjonalnych lub komercyjnych sesji zdjęciowych wymaga uzyskania zezwolenia 
ASP. 

§ 6 Ochrona Danych Osobowych 



1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we 
Wrocławiu, ul. Traugutta 19/21. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  iod@asp.wroc.pl.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej” 
„RODO”). 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Festiwalu. 
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i zapewnienie bezpieczeństwa 

Festiwalu, jego Uczestników i bezpieczeństwa publicznego, a także w celach promocyjnych i 
marketingowych Organizatora. 

5. Organizator będzie przetwarzał następujące dane Uczestników: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres e-mail lub numer telefonu, 
c) wizerunek.  

6. Dane kontaktowe Uczestników Festiwalu, wskazane w ust. 5 lit. a) i b) powyżej, będą przechowywane 
przez 2 tygodnie od zakończenia Festiwalu. Dane osobowe w postaci materiałów fotograficznych i 
audiowizualnych w celach promocyjnych, marketingowych i edukacyjnych Organizatora będą 
przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych celów lub do czasu wycofania udzielonej 
zgody. 

7. Dane kontaktowe Uczestników Festiwalu, wskazane w ust. 5 lit. a) i b) powyżej, zostaną W wypadku 
wykrycia, że w Festiwalu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2 służbom sanitarnym lub 
porządkowym. Wizerunek Organizator może udostępniać następującym podmiotom: media 
współpracujące z Uczelnią, podmioty opracowujące materiały informacyjne i promocyjne. 

8. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika. Udzielona zgoda 
może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych 
zgodnie z art.13 RODO.  

10. Niezależnie od powyższego, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe w postaci materiałów fotograficznych i audiowizualnych mogą być publikowane na 
stronie internetowej Festiwalu oraz w innych mediach i mediach społecznościowych prowadzonych 
przez ASP. 

12. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w systemie zautomatyzowanym i nie 
poddaje ich  profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski. 

 
§ 7 Postanowienia Końcowe 

 
1. Regulamin Festiwalu zostanie przedstawiony każdej osobie odwiedzającej Festiwal oraz jest dostępny 

na stronie internetowej Festiwalu https://festiwalwysokichtemperatur.pl/ i na terenie Festiwalu. 
2. ASP zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, które będą wiążące dla 

Uczestników od momentu ich opublikowania zgodnie z ust. 1 powyżej. 
3. Wejście na teren Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Uczestnik zobowiązuje się 

do jego przestrzegania. 
4. Spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem rozstrzygane będą przez sądy powszechne 

właściwe dla siedziby Organizatora. 
5. Regulamin obowiązuje od 26.06.2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 

mailto:iod@asp.wroc.pl
https://festiwalwysokichtemperatur.pl/


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wrocław, …….06.2021  r. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………..…, oświadczam, 
że: 

• zapoznałem się z powyższym Regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać; 
• nie jestem objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym; 
• obecnie nie występują u mnie objawy infekcji; 
• u kogoś z moich domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni nie występowały objawy infekcji; 
• według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną. 

Moje dane kontaktowe w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 w 
związku z udziałem w wydarzeniu: 

1.  adres e-mail: ……………………………………………….. ; 2.  telefon kontaktowy: …………………………………….... . 

 

………………………………………………. Czytelny podpis Uczestnika 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Wrocław, …….06.2021  r. 

ZGODA UCZESTNIKA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………..…, na podstawie 
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062 t.j.) o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, 
rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci materiałów fotograficznych i audiowizualnych z XIII 
Festiwalu Wysokich Temperatur organizowanym w dniach 26-27 czerwca 2021 r. przez Akademię Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, ul. Traugutta 19/21 oraz na publikację tych 
materiałów z Festiwalu w celach promocyjnych, marketingowych i edukacyjnych Akademii Sztuk 
Pięknych poprzez Internet, w szczególności w mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych.  

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały fotograficzne i audiowizualne z moim udziałem nie 
naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,  
dotyczy wszelkich materiałów z moim udziałem wykonanych podczas XIII Festiwalu Wysokich 
Temperatur organizowanym w dniach 26-27 czerwca 2021 r. przez Akademię Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.  

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach 
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

………………………………………………. Czytelny podpis Uczestnika 


